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 1. اسم المادة مصادر المعلومات

 2. رقم المادة 1220080

 (ة،عمليةنظري)الساعات المعتمدة  3
.3 

 (ة، عمليةنظري)الفعلية الساعات  3

 4. المتزامنة اتالمتطلب/ةالسابق اتالمتطّلب -

 5. اسم البرنامج علم المكتبات والمعلومات

 6. رقم البرنامج 2122

 7. اسم الجامعة الجامعة األردنية

 8. الكلية العلوم التربوية

 9. القسم علم المكتبات والمعلومات

 10. مستوى المادة ثانية

 11. الفصل الدراسي/ العام الجامعي 0282/0282/األول الفصل

 12. الدرجة العلمية للبرنامج بكالوريوس

 13. األقسام األخرى المشتركة في تدريس المادة -

 14. لغة التدريس العربية

تاريخ / مخطط المادة الدراسيةتاريخ استحداث  0282-0282
 15. مراجعة مخطط المادة الدراسية

 

 ال يوجد: منّسق المادة .82

 دز يونس أحمد الشوابكة: مدرسو المادة .71

  320: رقم المكتب

 ح ث خ 88-9: الساعات المكتبية

  2294000229: نقال 04442: مكتب: رقم الهاتف

 yshawabka@yahoo.com: البريد اإللكتروني
 

 وصف المادة .71

المعلومات وأشكالها، مصادر المعلومات اإللكترونية، تنمية المصادر األساسية لمصادر المعلومات، أنواع مصادر المفاهيم 

 اإللكترونية وحفظها، وتنظيمها في المكتبات، قواعد البيانات والبحث فيها، حقوق الملكية الفكرية وأمن المعلومات
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 المادة ونتائجهاتدريس أهداف  19.

 األهداف

 :والمعارف التي تمكنهم منيهدف هذا المقرر إلى تزويد الطلبة بالمهارات 

 .تعرف المفاهيم األساسية لمصادر المعلومات .1
 تعرف األنواع المختلفة من مصادر المعلومات .2
 .تعرف األنواع المختلفة من مصادر المعلومات اإللكترونية .3
 تعرف القضايا المتصلة بتنمية مصادر المعلومات اإللكترونية وحفظها وتنظيمها .4
 .بأمن المعلومات وحقوق الملكية الفكريةتعرف القضايا المتصلة  .5

 :يتوقع من الطالب بعد دراسة المادة أن يكون قادرا على: نتاجات التعلم. ب

 .استيعاب المفاهيم األساسية لمصادر المعلومات. 1

 .معرفة القضايا المتصلة بحقوق الملكية الفكرية. 2

 .لكترونيةالتمييز بين األنواع المختلفة من مصادر المعلومات اإل. 3

 .تنمية مصادر المعلومات اإللكترونية وحفظها وتنظيمها. 4

 معرفة القضايا المتصلة بحقوق الملكية الفكرية. 5

 
 
 

 لها والجدول الزمني المادة الدراسية محتوى .02

 الوحدة األسابيع
اساسيات مصادر المعلومات ومفاهيمها: األولى األسبوع األول  

الرابع -األسبوع الثاني أنواع مصادر المعلومات: الثانية   

أنواعها وطرق تصنيفها: مصادر المعلومات اإللكترونية: الثالثة األسبوع الخامس  

تنمية مصادر المعلومات اإللكترونية والقضايا المتصلة بها: الرابعة األسبوع السادس والسابع  

اإللكترونية وإدارتهاتنظيم مصادر المعلومات : الخامسة األسبوع الثامن والتاسع  

حفظ مصادر المعلومات اإللكترونية وصيانتها : السادسة األسبوع العاشر   

استرجاع مصادر المعلومات اإللكترونية : السابعة األسبوع الحادي عشر والثاني عشر   

الخامس عشر –االثالث عشر األسبوع    حقوق الملكية الفكرية :مصادر المعلومات اإللكترونيةالقضايا المتصلة ب: الثامنة 
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 النشاطات واالستراتيجيات التدريسية .02

 :التالية النشاطات واالستراتيجيات التدريسيةتطوير نتاجات التعلم المستهدفة من خالل  يتم
 المحاضرات ؛ المناقشات ؛ الواجبات ؛ التدريب العملي

 التقييم ومتطلبات المادة أساليب .22

 :التقييم والمتطلبات التالية أساليبخالل من  المستهدفة نتاجات التعلم تحققإثبات  يتم

 .االمتحانات النظرية .8
 .االمتحانات العملية .0
 .الواجبات العملية .3

 السياسات المتبعة بالمادة .22

 (نسبة الغياب المسموح بها للطالب% 84)حسب النظام المعمول به في الجامعة : والغياب سياسة الحضور -أ

 .يعطى الطالب فرصة ألداء االمتحان إذا كان غيابه بعذر مقبول: الوقت المحددت في وتسليم الواجبا اتالغياب عن االمتحان -ب

 والصحة إجراءات السالمة -ج

 يحرم الطالب من عالمة االمتحان: الغش والخروج عن النظام الصفي -د

 لالمتحان النهائي% 42/  حضور والمشاركةوال للواجبات% 04/ لالمتحان األول% 04: إعطاء الدرجات -ه

 يتوفر مختبر للقسم مزود بأجهزة حاسوب وجهاز للعرض: تسهم في دراسة المادةالتي و الجامعة ب المتوفرة الخدمات -و

 المعدات واألجهزة المطلوبة .02

 كتب ومصادر معلومات للتدريب العملي

 جهاز العرض

 حواسيب

 

 :المراجع .22
عمان، . مصادر المعلومات التقليدية واإللكترونية( 2212)إبراهيم ، عليان، ربحي مصطفى ، السامرائي، إيمان قنديلجي، عامر 

 .دار اليازوري: األردن

واقع تنمية مصادر المعلومات اإللكترونية في المكتبات الجامعية األردنية من وجهة نظر العاملين ( 2214)عبد سالم، فادية ممدوح 

رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة األردنية، قسم علم المكتبات . إشراف يونس أحمد الشوابكة/ اسة لتنميتهافيها واقتراح سي

 .والمعلومات
 


